คำสัง่ เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
ที ๔๔๘ / ๒๔๖๓
เรือ่ ง ให้พนักงานเทศบาลเข้าร่วมอบรม
ด้วย สำนัก บริก ารวิช าการ มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม ได้จดั ทำอบรมเซิงปฏินตั กิ ารหลักสูตร
‘‘การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (6 -1 ^ 5 ) ตามมาตรฐานการบญชี
ภาครัฐ และนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ สำหรับ ปีงบประมาณ ห.ศ.๒๔๖๔” กำหนดการระหว่างวัน ที่ ๔ - ๖
ธันวาคม ๒๔๖๓ ณโรงแรมราชศุภ มืตร - อาร์.เอส. อำ๓ อเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว จงให้พนักงาบเทศบาลเข้าร่วมอบรม ดังนี้
๑.น.ส.มาลวรรณ
๒.บ.ส.ท้ดดาว
๓.บางพรพรรณ
๔.บางอักษร
๕.บ.ส.บริษสา

มืศลิ ป้
เขาร์ศริ ิ
แฝกวิลยั
ดาบทอง
รปงาม

ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชีชำนาญงาน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาบ
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
เจ้าพนักงานการเงินและบัญ ชี
นักตรวจสอบภายในชำนาญการ

ทัง้ นี้ ตัง้ แต่วนั ทีผ่ เู้ ข้าร่วมโครงการปีกอบรมได้เดนทางโปราชการครัง้ นี้ ปฏิบตั ติ ามข้อ ๘(๒)
ชองระเปียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยในการเดิน ทางไปราชการของเจ้าหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ.๒๔๔๔
และแก้!ขเพิม่ เดิมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๔๖๑
ทัง้ นีต้ ง้ั แต่วนั ที่ ๔ เดิอบ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๓ เป็นด้นไป
สัง่ ณ วันที่ ๑ ๖ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๖๓

(ลงซือ่ )
(นายสุก จิ ตับ โสภณธนาศักดิ)๋
ปลัดเทศบาล ปฏิบตั หิ น้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

*

}

สำนักบริการวิชาการ
มหาวหยาล้ยมหาสารคาม
ตำบลจามเรียง อำเภอกันทรวิขยั
จังหวัดมหาสารคาม ๔๔๑๕0

■ ษ)ตุลาคม ๒๔๖๓
เรือ่ ง จอความอบุเคราะห์ประชาลัมพินธโครงการและส่งบุคลากรเจ้าอบรมเริงปฏิบตั กิ าร หลกสูตร “การบันทึกบัญริ
ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อ-เ-ฬร) ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับจงบประมาณ ห.ศ.๒๔๖๔”
เรียน นายกองค์การบรัหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สิงทีส่ ง่ มาด้วย ๑. โครงการ'ฝืกอบรมฯ

จำนวน ๑ รุด

ด้วย สำนกบริการวิซาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จดั ทำอบรมเริงปฏิบตั กิ ารหลักสูตร “การบันทึกบัญ ชีใน
ระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ชององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ (6-1/^เร) ตามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐ และนโยบาย
การบัญ ชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔” โดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และทึมงานครู ก.
ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญโดยตรง ชีง่ มีคา่ ลงทะเบียนสำหรับผูเ้ จ้ารับการอบรมท่านละ ๔,๙00 บาท (ส์พนั เก้าร้อยบาทถ้วน)
มีคอมพิวเตอร์ โน้ต1บคี ใท้ ๑ คน/ ๑ เค่รอ่ื ง ชีง่ ผูเ้ จ้ารับการอบรมสามารถเบีกได้เต็มจำบวบตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว,าด้วยค่าใขัจา่ ยในการปีกอบรมและการเจ้ารับการปีกอบรมของเจัาหน้าทีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ.๒๔๔๗ จ้อ ๒๘ (๑) กำหนดการ
ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๔๖๓ ณ โรงแรมราขคุกมิตร - อารั.เอส. อำเภอพองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เล็งเห็นว่าโครงการด้งกล่าวเปีนประโยจนํตอ่ หน่วยงาบและบุคลากร
ของท่าน ด้งนัน้ จํงขอความอบุเคราะห์ทา่ นประชาลัมพับธโครงการและส่งบุคลากรผูเ้ กีย่ วจ้องเจ้ารับการปีกอบรม ห้งนี้ ท่าน
สามารถติดต่อสอบถามหรีอส่งใบสมัครสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ติดต่อส่งใบสมัคร โทรด้พ ห์
๐๖๔๓๔๗๙๓๓๘/๐๖๔๒๔๐®๒๙ฟ ๐๙๔๐๒๐๔๔๓๐/ ๐๙๘๑๐๔๖๔๗๔ หริอ เอ บท6: (สิ)๓ รน๖๐ (ตองใส่®นำหน้าด้วย)
หรีอ I-๓311: นกแโฑรน๒๔๖๐@5โกป็!10๐๓ โทรสาร ๐๔๒๑๑๑๗๐๙ โดยให้ระบุชอ่ี ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรด้พทํไท้ขดั เจนและสามารถ
ดาวนํโหลดโครงการและใบสมัครได้ที่ พ ผ ล เ ก เ ท ฐ . ( ะ ๐๓
จงเรียบมาเทีอ่ โปรดพิจารณาส่งบุคลากรเจ้าอบรม จักชอบคุณยิง่

(ผูช้ ว่ ยศาล*
เขนะยนยง)
ผูร้ กั ษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสำนักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ฝายปีกอบรม
โทรศัพท์ ๐๖๔-๓๔๗๙๓๓๘, ๐๖๔-๒๔๐๑๒๔๙
โทรสาร ๐๔๒-๑๑๑๗๐๙

โครงการผิกอบรมเชีงปฏิบตั กิ าร
“การบันทึกบัญชีในระบบบัญ ชีคอมหิวเตอริขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (6 -เ^ ร ) ดามมาตรฐานการบัญ ชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ สำ*?รับ!)งบประมาณ V*.ศ. 10๕๖๔”
โดย สำนัก บ!การวิข าการ มหาวิทยาลัยมหาลารคาม
๑. หลักการและเหตุผ ล

กระทรวงการคลังได้กาั หนดหลักเกณฑและวิธกี ารจัดทำรายงานการเงินประจำปีเพือ่ เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
วินยั การเงินการคลังรองรัฐ พ.ค. ๒๔๖๑ และให้หน่วยงานของรัฐไร้สำหรับการจัดทำรายงาบการเงินของหน่วยงานของรัฐ
ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีปี ๒(8๖๑ เป็นด้นนัน้ ตามหระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ ผาตรา ๘๔
ผ่อนผันให้หน่วยงานของรัฐทีม่ ใิ ช่รฐั วิสาหกจและทุนหมบเรียนจัดทำบัญชีและรายงานการเงิน ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ
และนโยบายการบัญชีภาครัฐภายในสามปีนบั แต่วนั ทีก่ ฎหมายมีผลบังคับใร้ (มีผลบังคับใร้ในวับที่ ๒๐ เมษายน ๒๔๖๑)
ดังนัน้ เพือ่ ให้หน่วยงานขลงรัฐรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ จัดทำรายงานการเงินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตวิ นิ ยั
การเงิน การคลังของรัฐ พ.ศ.๒๔๖๑ จังได้ยกเลิก หลัก เกณทํและวิธกี ารจัด ทำรายงานการเงิน ประจำปีต ามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ต่วนทีส่ ดุ ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว๒๗ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๔๖๑ ตัง้ แต่รอบระยะเวลาบัญชีปี ๒๔๖๔
เป็นด้นไป ชืง่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ได้ออกหลักเกณทํและวิธกี ารบันทึกบัญชีเพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
สามารถบันทึกบัญ ชี และจัดทำรายงาบการเงินใบระบบบัญ ชีคอมหิวเตอริขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (ย-เ^ฬร)
คลอดจบจัดทำรายงานการเงิน ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เป็นด้นไปโดยใช้บรรดาแบบบัญชี และทะเบียนให้ใช้เอกสาร
ตามระบบบัญชีคอมหิวเตอริขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (6-มฬร) ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ที่ มท
๐๘๐๘.๔/ว๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ ลิงหาคม ๒๔๖๓ เรอง ช้กช้อมแนวทางปฏิบตั ใิ นการบันทึกบัญชีชององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ ชืง่ ระบบบัญชีคอมหิวเตอริขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ (6-แ/ฬร)จะทำการ เทลเวเวเก?ช้อยูลผังบัญชีเติมให้เป็น
ผังบัญชีมาตรฐานเพือ่ ใช้ไนระบบบัญชีคอมหิวเตอริขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิน่ (6-ษฬ5) ชืง่ วิธกี าร ^ ล[ว(วเก5 ผังบัญชี
เติมทีม่ เี พียงรายการเดียว แต่ผงั บัญชีใหม่มชี อ่ื บัญชีในลักษณะเดียวกนมากกว่า ๑ บัญชี ระบบจะ ฬล(ว^ทฐไปทีช่ อ่ื บัญชีใด
บัญชีหนึง่ ไวักอ่ น และให้องค์กร ปกครองส่วนท้องถิน่ ปรับปรุงบัญชีให้สอดคล้องกับผังบัญชีใหม่ โดยใช้ใบผ่านรายการบัญชี
ทัว่ ไป เช่น ลูกหนีอ้ น่ื ๆ ระบบจะ ฬ3เวเว!กฐ เป็นบัญชีลกู หนีค้ วามรับผดทางละเมีด หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ใด
มีบญ
ั ชีลกู หนีค้ วามรันผิดทางแพ่งรวมอยูด่ ว้ ยให้1ข1บผ่าบรายการบัญชีทว่ั ไปปรับปรุงบัญชีจากบัญชีลกู หนีค้ วามรับผิดทาง
ละเมิด เป็นบัญชีลกู หนีค้ วามรัชผิดทางแพ่ง โดย เดบิต ลูกหนีค้ วามรับผิดทางแพ่ง เครติด ลูกหนีค้ วามรัชผิดทางละเมิด
เป็นด้น
ดังนัน้ สำนัก บริก ารวิช าการ มหาวิท ยาลัยมหาสารคาม จึงได้จดั 'ผิกอบรมโครงการ!เกอบรมเชีงปฏิบตั กิ าร
‘‘การบัน ทึกบัญ ชีในระบบบัญ ชีคอมหิวเตอริข ององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (0-1^/เร) ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ภาครัฐและนโยบายการบัญ ชีภ าครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔” เพือ่ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สามารถ
เริยนเแนวทางการบันทึกบัญ ชีและการจัดทำรายการการเงิน แบบใหม่ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการ
บัญ ชีภาครัฐ ทีเ่ ริม่ ใช้ในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ เพือ่ ให้เป็น ไปตามมาตรฐานการบัญ ชีภ าครัฐในระบบบัญ ชีด ว้ ย
คอมหิวเตอริขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อ-แ/ฬร) เป็นไปด้วยความถูกตอง เป็นมาตรฐานเคียวกับ และเพือ่ เตรียม
รับรองการตรวจของสำนักงาบตรวจเงินแผ่นตินต่อไป

๒.๑ เพีอ่ ให้ผเู้ ข้ารับการ!!กอบรมได้เรียนรูแ้ ละมิความเข้าใจในการการบันทึกบัญชีแบบใหม่ เพีอ่ ให้สอดคล้อง
ตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ใบระบบด้วยคอมใฑเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ {ล-!-/ฬ5) ได้อย่างถูกด้อง
นำไปไข้ในการปฏิบตั งิ าบได้และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
๒.๒ เพีอ่ ให้ผเู้ ข้ารับการ!)กอบรมสามารถจัดท้ารายงานทางการเงิน ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชีประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔ เพีอ่ เตรียมรับรองการตรวจของสำนักงานตรวจเงินแผ่บดีนได้อย่างสูกด้อง
๒.๓ เพีอ่ ให้ขา้ รับการอบรมแลกเปลีย่ นความดีดเห็น

๓.กลุม่ เปิาหมาย
๓.๑

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๒ ประธานสภารองประธานและสมาซกสภาองค์กรปกครองส่วนล้องถิบ่
๓.๓ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ /รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่
๓.๔ ผูอ้ ำนวยการสำนัก/ผูอ้ ำนวยการกอง/ผูอ้ ำนวยการส่วน/ห้วหบ้าฝ่าย
๓.๕ ห้วหบ้าเจ้าหบ้าพีห
่ สั ดุ/นักวิชาการหัสตุ/เจ้าพนักงานหัสคุ/เจ้าหนาพีพ่ สั ดุ
๓.๖ นักวิชาการเงินและบัญชี/เจ้าหนักงาบการเงินและบัญชี/เจ้าหนาพี่การเงินและบัญชี
๓.๗ นักวิชาการคลัง/เจ้าพนักงาบการดลัง/เจ้าหบ้าพีก
่ ารคลัง
๓.๘ นักวิชาการจัด๓บรายได้/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้/เจ้าหนาพีจ่ ดั เก็บรายได้
๓.๙ นักตรวจสอบภายใน
๓.๑0 ข้าราชการ หวอบุคลากรพีผ่ บู้ รีหารท้องถิน่ เห็นสมควรให้เข้ารับการอบรมครัง้ นี้
๔. จำนวนผูเ้ ข้ารับการอบรม/รุน่
จำนวนโม'เก็น ๒๕0 คน/รุน่
๕. ระยะเวลาดำเนนการและสถานทฝ็กอบรม
จำนวน ๑ รุน่ ระหว่างวันพี่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๕๖๓ ณ ใรงแรมราชคุภมิตร - อารี.เอส. อำเภอเมองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
๖. งบประมาณ
๖.® ค่าลงทะเบียนอบรมระยะเวลา ๓ วัน (หลักสูตร ๓ วัน) เป็นเงินท่านละ ๔,๙๐0 บาท บัมร่ วมค่าพีห่ กั )
เพีอ่ เป็นค่าเครือ่ งคอมฟ้วเตอรีโบ้ตบุก๊ (เครือ่ งคอมพิวเตอรีโบ๊ตบุค สำบ้กบรีการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จัดให้ ©เครือ่ ง/©ท่าน) ค่าอินเตอร์เน็ตค่าเอกสารดูม่ อี !เกอบรม อาหารว่างจำนวน ๔ มือ้ ค่าอาหารกลางวับ จำนวน ๒
มือ้ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าสถานพีจ่ คั อบรมค่าวัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งเชียบ ผูอ้ บรมสามารถเบิกได้เต็มจำนวนตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใข้จา่ ยในการ!)กอบรมและการเข้ารับ การ!)กอบรมของเจ้าหบ้าพีท่ อ้ งถิน่ พ-ศ.๒๕๕๗
ข้อ ๒๘ {๑)
๖๒ ค่าพีห่ กั ค่าเดีน ทาง ค่าเบีย้ เลีย้ ง ผูเ้ ข้า!เกอบรมสามารถเบีกจ่ายจากด้น ลังกัดตามระเบียบกระทรวง
มหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จา่ ยใบการเดีนทางไปราชการชองเจ้าหนาพีท่ อ้ งถิน่ พ.ศ.๒๕๕๕ และฉบับแก้ไขเพีม่ เดีม พ.ศ.
๒๕๕๘ เมือ่ ได้รบั อบุมตั จากผูบ้ งั คับบัญชาแล้ว และหบังสีอกรมส่งเสรีมการปกครองท้องถิน่ พี่ นท ๐๘๐๘.๒/ว ๔๗๗
ลงวันพี่ ๕ กมภาพันธ์ ๒๕๖๒
/ ๗. วิธก์ าร...

๗. วิธกี ารดำเน้น การและรูปแบบการบรรยาย
บรรยายและปีกปฏิบติ ใิ นการบันทึกบัญชี ด้วยเครือ่ งคอมพิวเตอร์โน้ตบุค๊ พร้อมทั!้ เปิดให้มกี ารจักถามบิญหาทีเ่ กดขีน้
จริงในการปฏิบตั งิ าบจากวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และทึมงาบวิทยากร ครู ก. (ทึมงานครูหนอนน้อย) ที!่ ด้
ดำเน้นการปฏิบตั งิ านโนระบบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ชององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ (ล-นฬ5) จริงทีม่ คี วามฟ้านาญงาบ
๘. ประโยชน์ทจ่ี ะได้รบิ
๘.® ผูเ้ ขาร้บ การปีก อบรมได้เรียนรูแ้ นวทางการบัน ทึก บัญ ชีและการจัด ห้ารายงาบการเงิน แบบใหม่ ตาม
มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ ทีเ่ ริม่ ใชีในปีงบประมาณ ๒๔๖๔ และนำไปใช้ในการปฏิบตั งิ าน
ในระบบบัญชีดว้ ยคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนห้องถิน่ (6-นฬร)ได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเสืยวกัน
๘.๒ ผูเ้ ช้าริบ การปีกอบรมสามารถจัด ห้ารายงาบทางการเงิน ปรับปรุงบัญชี ปิดบัญ ชีประจำปีงบประมาณ
๒๔๖๔ และการจัดห้าหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินในระบบบัญ ชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่ (อ-1/ฬร) เทีอ่ เตรียมรับรองการตรวจชองสำนักงานตรวจเงินแผ่นตินได้อย่างถูกต้อง
๙. ผูร้ นั ผิดชอบโครงการ
๙.® สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กำหนดชอบเขตเนือ้ หาการบรรยายและปีกปฏิบตั กิ าร
ดำเน้นการปีกอบรมโดยรับฟ้าระค่าลงทะเบียน ออกใบเสร็จรับเงิน จัดหาวัสคุอปุ กรณ์ เบิกค่าใช้จา่ ยในการจัดปีกอบรม
การประเมินผลการปีกอบรมและออกไบประกาศน้ยบัตรสำหริบผูอ้ บรม
๑๐. การฆีสทิ ทีร่ บั ใบรัชรอง
ผูผ้ า่ นการปีกอบรมตามโครงการด้งกล่าว จะได้รบั วฒิบ ตั รรับ รองการปีก อบรมจากสำนัก บริก ารวิช าการ
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทัง้ นี้ จะต้องมีเวลาเช้ารับการ่ฝกื อบรมไม่นอ้ ยกว่า ๘๐96 ของเวลาทัง้ หมด
๑๑ .ช่องทางการสมัคร
๑๑.® ส่ง ใบสมัค รได้ หรีอ ติด ตอสอบถาม สำนัก บริก ารวิช าการ มหาวิท ยาลัย มหาสารคาม โทรด้พ ห้
๐๖๔๓๔๗๙๓๓๘/ ๐๖๔๒๔๐๑๒๙๙/ ๐๙๔๐๒๐๔๔๓๐ หรีอ 10 มก© @เฑรน๖๐ (ด้องใส่ @ นำหนาด้วย) หรือ ^“กาลII:
นกเ.โกรน๒๔๖๐@5กาล!1.00๓ โทรสาร ๐๔๒©®®๗๐๙ โคยระบุชอ่ื ทีอ่ ยู่ เบอร์โทรคัพทไท้ชด้ เจน และสามารถดาวน์
โหลดโครงการและใบสมัครได้ท่ี เา^ะ//พ พ พ .!๐0ล1-1โล;ก;ก5-0๐โฑ/ ขอสงวนสิททีร่ บั ใบสมัครก่อนวันอบรม ๔ จัน
ห้าการ เนีอ่ งจากต้องเฅรืยมเครือ่ งคอมพิวเตอร์ล1วงหนัา
๑๑.๒ การฟ้าระค่าลงหะเบิยนด้งนี้
ชำระค่าลงหะเบิยบ คนละ ๔,๙๐๐ บาห (-ถิพ่ นั เการ้อยบาทถ้วน-)
๑) โอนผ่าน ะ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ะสาขาบิกชีมหาสารคาม
ชือ่ บัญชี ะสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขทีบ่ ญ
ั ชี ะ๘๔๔-0๑๓๘๙๑-๔
๒) โอบผ่าน : ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาซน) ประเภทบัญชีออมทรัพย์ ะสาขาท่าขอนยาง
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
ชือ่ บัญชี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เลขทีบ่ ญ
ั ชี ะ๔๓๙-๐๑๔๔๖๓-๖
๓) ให้ฟา้ ระเป็นเชีด ลังจ่ายไนนาม สำบักบริการวิซาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ถือโปวันลงทะเบิยน
๔) สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เทีม่ ช่องทางกา๗ าระเงินด้วยเครือ่ งรูดบัตร
อึเลกทรอน้กส์ (เครือ่ ง 6เ60!โ๐กเ0 0ล!ล 03(ว!นโ6 ะธอ0 และระบบ 0๐๘0
/กรุณ า...
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กรุณาส่งหล'กฐานการโอนเงิน ในน่าฝาก 03V - เก, 51เ0 หรือหลักฐานการโอนเงินผ่านผู้ #โฬ ทีระบุ
วันทีโอบ ชือ่ หน่วยงาบให้ชดั เจน และจัดส่งไปยัง 10 11ก6: ฐ)การน๖ 0 หรือโทรสาร ๐๔๒-๑๑๑๗๐๙
***เพีอ่ ความสะดวกในการตรวจสอบรายชือ่ และการออกใบเสร็จรับเงินโปรดน่าหลักฐานการโอนเงิน
หรือสำเนาใบ เวลV - ๒, รน)ว มาในวับลงทะเปียน
๑๒. การสำรองห้องพัก
ผูเ้ ซาร่วมอบรมสามารถตดต่อสำรองห้องพักกับทางโรงแรมใดIดยตรงโดยแจ้งเข้าพักในการอบรมของทาง
มหาวทยาลัยมหาสารคาม จะใต้อตั ราคำทีพกั ในอัตราฟ้เคษตามทีโรงแรมกำหนด
โรงแรมราชคุภมตร - อารี.เอส. อำเภอฌีองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี โทรกัหท ๐๘๑๘๔๘๐๓๘๗

(นางสาวณาตยา ลาดกระโทก)
นักวิชาการสิกอบรม

(ผูช้ ว่ ยศาส1
^ทธ ชาติ'ขนะยืนยง)
ผูร้ กั ษาการในตำแหน่งผูอ้ ำนวยการสำนักบริการวิชาการ
* * •ค .^

กำหนดการอบรม
โครงการ!เกอบรมเซิงปฎบัตการ
“การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพวเดอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (6 -1 ^ 5 ) ตามมาตรฐานการบัญ ซิ
ภาครัฐและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”
โดย สำนกบรีการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
วันท ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
วนที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.

- ลงทะเปียน/รับเอกสาร
การปรับปรุงบัญซิ การจดบัญ ซิ การท้าหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
จ ๒๕๖๓ และการ ฬล01ว!กฐ ผังบัญชีใปลุบ่ ญ
ั ชีภาครัฐ
แนวหางการบันหกบัญ ชี เพีอ่ ไท้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญ ชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- แนวทางการบันทึกบัญชีตามพระราชบัญญัตวิ นิ ยั การเงินการคลังของรัฐ
พ.ศ. ๒๕๖®
- มาตรฐานการบัญชี
- ผังบัญชีแบบใหม่
- วิธกี ารบันทึกบัญชีดา้ นรายรับ
๑. การรับเงินรายรับ/รายใด้รบั ล่วงหน้า
๒. การรับเงินอุดหนุนระบุรตั อุประสงค์/เฉพาะกิจ
๓. การรับเงินรับฝาก
๔. การรันเงินทีก่ รมบัญชีกลางจ์ายแทน
๕. การรับเงินกรณีทเ่ี ม่รวู้ ำเปีนเงินประเภทโด
๖. การรับเงินภู้
- วิธกี ารบันทึกบัญชีดา้ นรายจ่าย
๑. การจ่ายเงินงบประมาณกรณี1ม่มกี ารจ้ดชือ้ จัดจ้าง
๒. การจ่ายเงินงบประมาณกรณีมกี ารจัดชือ้ จัดจ้าง
๓. การจ่ายเงินยืม
๔. การจ่ายเงินอุดหนุนทีม่ ดิ อ้ งตราข้อบัญญัด/เทศบัญญัติ
๕. การจ่ายเงินถู
บรรยายโดย วิทยากรจากกรมส่งเสรีมการปกครองทองถิน่
และทึมงานครุ ก (ทึมงานครุหนอนน้อย)

หมายเหตุ ๑) กำหนดการและเวลาอาจบการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓๐น. - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๓) เวลา ๑๒.๐๐บ. - ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางรับ

วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๔๖๓
เวลา ๐๙.๐๐-®๖.๓0 น.

แนวหางการบันทึกบัญชี เพีอ่ ใท้ฝอึ ดคลองคามมาตรฐานการบัญ ชีภาครัฐและ
นโยบายการบัญ ชีภาครัฐ สำหรับจง บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตอ)
- การปรับปรุงบัญชีระหว่างปี
๑. การปรับปรุงบัญชีเปีนสินทรัพย์
๒. การจำหน่ายสินทรัพย์
๓. การปรับปรุงค่าเลีอ่ มราคา
๔. การปรับปรุงบัญชีกรณีโอน/บริจาคสิบทรัพย์
๕. การปรับปรุงบัญชีกรณีจำหน่ายหนีส้ ญ
ู
๖. การปรับปรุงบัญชีรายได้รบั ล่วงหบัา
๗. การปรับปรุงบัญชีการตัง้ ลูกหนีค้ า่ สินคาและบริการประจำเดือน
๘. การปรับปรุงบัญชีกรณีรบิ คนเงินงบประมาณภายในปีงบประมาณ
๙. การปรับปรุงบัญชีกรณีรบั คืนเงินงบประมาณภายหลังปีงบประมาณทีจ่ า่ ย
๑๐. การปรับปรุงบัญชีดา้ นอีบ่ ๆ
- การปรับปรุงบัญชีสนิ ปี
๑. การตัง้ ลูกหนีภ้ าษีดา้ ง1ซาระ
๒. การรับรูเ้ งินฝากกระทรวงการคลัง/ดอกเบีย้ ด้างรับ
๓. การรับรูด
้ อกเบีย้ ด้างจ่าย/การคืดค่าเส์อมราคาสินทรัพย์
๔. การปรับปรุงสินทรัพย์ทโ่ี ด้รบั จากการถ่ายดอน
๕. การปรับปรุงค่าใช้จา่ ยด้างจ่าย
๖. การปรับปรุงบัญชีเปลีย่ นสินทรัพย์หริลหนีส้ นิ
๗. การปรับปรุงวัสดุคงเหลือ/ค่าใช้จา่ ยจ่ายล่วงหนา
๘. การปรับปรุงรายได้เงินอุดหมุนจากรัฐบาลรับล่วงหนัา
- การปิดบัญชีสนิ ปี การทำงบการเงินรวม
บรรยายโดย วทยากรจากกรมล่งเสริมการปกครองท้องลีน่
และทีมงานครู ก (ทีมงานครูหนอนน้อย)

หมายเหตุ ๑) กำหนดการและเวลาอาจมการเปลีย่ นแปลงดามความเหมาะสม
๒) เวลา ๑๐.๓0 น. - ๑๐.๔๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐ - ๑๔.๔๕ น. พักรับประทานอาหารว่าง
๓) เวลา ๑๒.๐0น. - ๑๓.๐๐ น. พักรัชประทานอาหารกลางวัน
©.เครือ่ งคอมทิวเตอร!นตบุค๊ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จดใท้ ๑ คน/® เครือ่ ง
**สงวนสิท^เฉพาะท่านทีล่ ง่ ใบสมัครและช้าระเงินเท่าบับ๊ **
๒. สิงทีจ่ ะได้รบั วันลงทะเบียนสิกอบรม
๒.* กระเบัาเอกสาร
๒.๔ ปากกา
๒.๒ สมุด
๒.๕ เสัอ
๒.๓ คูม่ อื /หนังลือ
***มหาวิทยาลัยสารคามขอสงวนสีหธีเ้ ครือ่ งคอมทิวเตอรัในวันสิกฮบรมให้กบท่านทีล่ ง่ ใบสมัครล่วงหน้า
ภายใน ๕ วันทำการก่อนสิกอบรม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ'!!!กอบรมเชีงปฏํบตั การ
การบันทึกบัญซในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคกรปกครองส่วนข้องถิน่ (6-ม ^ ร ) ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ภาคร่ฐและนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๔๖๔”
๑. ทีท่ ำงานและทีต่ ง้ั ชือ่ หน่วยงาน....................................................เลขที่......... .....หมู่.............. ตำบล..
อาเภอ.............................จังหวัด............................ไปรษณีย.์ ................. โทร........................... โทรสาร.
ผูป้ ระสานงาบ...................................................................ธ-๓ลแ;.........................................เอ-นก6 ะ ...1
เบอร์มอื ถือ........................................ ขอส่งบุคลกรเข้ารับการอบรมตามโครงการดังกล่าว
ระหว่างวับที่ ๔ - ๖ ธันวาคม ๒๔๖๓ ณ โรงแรมราขศุภมิตร อำเภอเมืองกาญจนบุรื จังหวัดกาญจนบุ1
(กรุณ าเชียนตัวยตวบรรจงและชัดเจน เพีอ่ ประโยขบในการออกโบเสร็จรัชเงินแสะใบประกาศรุฒ บิ ตั ร)
๒. รายชือ่ ผูเ้ ข้ารับการอบรม มีดงั ต่อไปนี้
๑. นาย/บาง/นางสาว
ตำแหน่ง..................................
๒. นาย/นาง/นางสาว
ตำแหน่ง..................................
๓. นาย/นาง/นางสาว
ตำแหน่ง..................................
๔. นาย/นาง/นางสา.
ตำแหน่ง...................................
๔. นาย/นาง/นางสาว
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๖. บาย/นาง/นางสาว
ตำแหน่ง...................................
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ทัง้ นีไ้ ดัแจ้งไข้บคุ คลดังกล่าวทราบเพีอ่ เตร็ยมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเร็ยบร้อยแล้ว
ลงชือ่ ...........................................................ผูร้ ายงาน
( ................................................................................)

ตำแหน่ง...............................................................
ชีองทางการส่งใบสมัคร:
สำนกบริการวิขาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรสัททํ 0๖๕๓๔๒*๙๓๓๘/0๖๔๒๔๐๑๒๙๙/0๙๔๐๒0๔๔๓0
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***เพีอ่ ความสะดวกในการตรวจสอบรายชือ่ และการออกใบเสร็จรับ เงิน โปรดนำหลักฐานการโอนเงิน
หรือ สำเนาใบ เวอ)'-!.ท, 511เว มาในวันลงทะเบียน
หมายเหตุ ะ คอมพิวเตอร์ ๑ เครึอ๋ ง / ๑ท่าน ขอสงวนสิทชืส่ ำหรับผูส้ ง่ ใบสมัครล่วงหน้า ๔ วันทำการก่อนแกอบรม

ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ!!กอบรมเชีงปฏิบตั กิ าร
“การบันทึกบัญชีในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององคกรปกครองส่วนห้องถิน่ (ร-น ^ ร) ตามมาตรฐานการบัญ ชี
ภาครัฐแสะนโยบายการบัญ ชีภาครัฐ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒(*๖๔”
๑. ทีท่ ำงานแลชุทต่ี งั ซ อ่ื ห น ว่ ย ง าน ไ[เส .ิ ;.ไ ^ ? .^ .^ .ใ® ......เลขที.่ ..12;ใ....หมู่ 6 ตำบล...ไ!?^.,3ไ).ใ,?.......
อำเภอ .ใ!.1ใ'^.?.!....... ^งหวัค ,....01^.3.^.ไ).ใ1ปรษณย...?..!!!?.. โทร.
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.0 ^
เบอร์มอื ถือ
.... ...ขอล่ง’บคุ ลกรเข้า'รับการอบรมตาม'โครงการตังกล่าว
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ระหว่างวันที่ ๔ .-๖) ธัน ว!คม. ๒๔๖๓. ณ โรงแรมราชศุภมิดร อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
(กรุณ าเชียนตัวยตัวบรรจงและชี'คเจน เพือ่ ประโยขน้ในการออกใบเสรีจรับเงินและใบประกาศรุตเั บัตร)
๒ .รายซือ่ ผูเ้ ข้ารับ การอบรมมืต งั ตํอเุ ปนี้
^
^
๑. นุวป^วง/'นางสาว.....'?.สิ!!?.สิ^’,................. .............. นามสกุล......^..(? .0 ..............................................
ต ำ แ ห น ง่ .ส .ิ .! ^ ? ..ว ^ั ? ำ '.. ^ . ^ { { ใ ^ ท ร๊ั ! .....? ? ! '? ..! '? 3 . ใ ^
๒ .น ^ุ ^ /น า ง ส า ว ....^ .^ .ใ.!............. .................. นามสกล ^ สิไ?.'สิ,ส .ิ ..........................................
ตำแหน่ ง.1ฟ ^ V ? ! ใ ใ * . ^ . ณ ,ไ.!น3ท'ร....?.:?,.
^
๓. ^สII/นาง/ใ^ งสำ'ม.?&สิส.ิ ?สิส’ิ ................................ .....น าม ส ก ล ...^ !?.4 ^ ............................................
ตำแหน่ง.สิ!สิส.ิ ^.สิ!!สิ.?^.สิ:สิ'.0 สิ.ไ,สิ:สิสำิ ............โทร...1
(5ส 2
ิ 1ไ,..?^1? . ? ^
๔. นวย/นาง/นุว ^า๙.!เ ’.บั..ไ^.'?^....;,.............................. นามสกุล สิ!?..0 . ^ ..........................................
ตำแหน่ง..!'ไ!*สิไร่ไ^?.(1?.สิ\สิไไ':?!สิส.ิ สิ'^..?.??'3..........โ ท ร . . ๙!สิ 4"
๔^น ^ซ /น X น างสาว.,.^.?^?.........................................นามสกุล........ สิ?!..สิ??*...........................................
ตำแหน่ง .,.®..สิ';สิ? สิ!.?^สิ!?สิ!^1.'ใ.!ไสิ? !0?สิ.โท'ร.3 3 ..^ '3 .? 3 .^ 3 ..^
๖. นาย/นาง/นางสาว...........................................................นามสกุล...................................................................
ตำแหน่ง..........................................................................โทร.....................................
ทัง้ นีไ้ ด้แจงให้บคุ คลดังกล่าวทราบเพือ่ เตรียมตัวเข้าร่วมโครงการดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว
ลงซือ่ .................................สิ!......^.,... .....ผู้รายงาน

(

^งสาวน^??•ผ นี้^ ปี) 1 )

ตำแหน่ง
ชีองทางการส่งใบสมัคร:
สำบักบ'เกา'รวิ'ขาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โทรตัพท์ 0๖๔๓๔๗๙๓๓๘/ ๐๖๔๒๔๐๑๒๙ฟ ๐๙๔๐๒0๔๔๓0
/ ๐๙๘๑๐๔๖๔๗๔ หรือ 10 มก6 : @การน๖๐ (ตองใส1(ฐ) นำหน้าด้วย) หรือ ธ-โทลแ: นก!.การน๒๔๖๐®ฐ๓ ฟ100กก
โหรสาร 0๔๒๑๑๑๗๐๙ สามารคสมัครออนไลน์ ได้ท่ี เา 'บ :[ว ://๒081-๖-9;ก)ก^.๐๐ทา
***เพือ่ ความสะดวกในการตรวจสอบรายซือ่ และการออกใบเสรีจรับ เงิน โปรดนำหลักฐานการโอนเงิน
หรือ สำเนาใบ เวล/-(.ท, 511๖ มาในวันลงทะเบียน
หมายเหตุ ะ คอมพิวเตอร์ ๑ เครือ่ ง / ๑ห่าน ขอสงวนสิทรืส่ ำหรับผูส้ ง่ ใบสมัครล่วงหน้า ๔ วันทำการล่อน!!กอบรม

